Zasadnutie OcZ dňa 22.04.2021

Zápisnica
zo 16. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 22.04.2021 v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5, Kamenec pod
Vtáčnikom.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom bolo zvolané v súlade
s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bolo zvolané včas, s udaním dňa, hodiny a miesta konania. Na zasadnutie bolo pozvaných 9
poslancov, z ktorých bolo prítomných 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Kontrola plnenia uznesení č. 154-161/2021
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020
5)
Schválenie kúpnej zmluvy
6)
Pridelenie nájomného bytu
7)
Schválenie zmlúv o vecnom bremene
8)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
9)
Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Ing. Ľubica Fiová
PhDr. Denisa Laurová

Ing. arch. Sláva Dadová
Daniel Pisár
Ing. Iveta Rybárová

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing.
Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu.
Program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie.
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Ing. Ľubica Fiová a PhDr. Denisa
Laurová. Za overovateľov zápisu určil Ing. arch Slávu Dadovú a Daniela Pisára, za
zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
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Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 162/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fiová a PhDr. Denisa Laurová
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. arch Slávu Dadovú a Daniela Pisára
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 154-161/2021
Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 154-161/2021.
Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 163/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 154-161/2021.
K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti
Starosta obce predniesol správu o činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných
o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od 23.02.2021. Správu
starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 164/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 22.04.2021.
K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za II. polrok
2020. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný
kontrolór obce.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 165/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020.

K bodu č. 5 - Schválenie kúpnej zmluvy
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.02.2021 bol schválený prevod majetku obce do
vlastníctva žiadateľa Jozefa Barborku. Na dnešnom zasadnutí je potrebné schváliť kúpnu
zmluvu o predaji majetku.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 166/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Kúpnu zmluvu o predaji majetku
obce o výmere 118 m², za kúpnu cenu 3,32 Eur/m², spolu 391,76 Eur, do výlučného
vlastníctva Jozefa Barborku, Hornokamenčianska 158/4, Kamenec pod Vtáčnikom.

K bodu č. 6 - Pridelenie nájomného bytu
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti na uvoľnený byt v bytovom dome Na
Papiereň 729/81D. Komisia sociálnych vecí na svojom zasadnutí, preverila všetky doručené
doklady a navrhuje zastupiteľstvu schváliť pridelenie bytu č. B1 v bytovom dome súpisné
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číslo 729, orientačné číslo 81D, žiadateľke Dominika Šúniková, bytom Na Papiereň 336/77,
Kamenec pod Vtáčnikom, od 1.5.2021 do 30.04.2024.

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 167/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od nájomnej zmluvy dohodou, byt č. B1 v
bytovom dome súpisné číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, nájomníkov
Miroslava Sládka a Lenky Sládkovej.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 168/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. B1 v bytovom dome súpisné
číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, žiadateľke Dominike Šúnikovej, bytom
Na Papiereň 336/77, Kamenec pod Vtáčnikom, od 1.5.2021 do 30.04.2024.
K bodu č. 6 - Schválenie zmlúv o vecnom bremene
Stavebný úradu začal pri stavebných konaniach vyžadovať zmluvy o vecných bremenách na
inžinierske siete umiestnené na obecných pozemkoch, resp. zmluvy o vecnom bremene na
právo prechodu pešo, osobným a nákladným autom. Z tohto dôvodu budeme schvaľovať
nasledovné zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 169/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zmluvu o zriadení bezodplatného
vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov obce
Kamenec pod Vtáčnikom ako povinného z vecného bremena, na pozemky: "C" číslo 619/4,
620/2,1395/128,1395/127,1395/114,1395/113,1395/112, 1395/111, 1395/110, 1395/109,
1395/122, 1395/123, 1395/124, 1395/125 a 1395/126, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, k.
ú. Kamenec pod Vtáčnikom, umožniť právo prechodu pešo, osobným a nákladným autom,
v prospech oprávnených z vecného bremena Filipa Lašáka a Niny Jánoškovej, bytom Na
Kopaničky 375/28, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, na dobu neurčitú. Vecné bremeno sa
zriaďuje za účelom vydania stavebného povolenia a výstavby rodinného domu na p. č. C-KN
1395/135, LV 2266, neslúži a nie je zriadené na vybudovanie inžinierskych sietí.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 170/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho
v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. E-KN č. 91/1 (C-KN 440) – ostatná plocha,
o výmere 3 663 m², evidovaného na LV č. 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, obce
Kamenec pod Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo
umiestnenia inžinierskych sietí a vykonanie ich údržby, opravy a rekonštrukcie. Budúci
oprávnení z vecného bremena – Martin Kňaze, bytom Súbežná ulica 153/21, 971 01 Prievidza
a Jana Janovičová, bytom Košovská cesta 63/8, 971 01 Prievidza, plánujú realizovať
rekonštrukciu, prestavbu a prístavbu rodinného domu v rozsahu zameranom porealizačným
geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.

K bodu č. 8 – Diskusné príspevky poslancov a občanov
Daniel Pisár – do dvoch týždňov by sa mali začať opravovať terasy a vymeniť obkladačky
v našej bytovke
Monika Pažická – pripravuje sa stavanie mája, bude za účasti zamestnancov obecného úradu
a detí z materskej školy. Ku stavaniu mája bude pripravená aj rozhlasová relácia. Takisto
plánujeme pripraviť aj reláciu ku Dňu matiek.
Denisa Laurová – ďakujem starostovi v mene učiteľov za kytičku na deň učiteľov, ďakujeme
aj za odvoz konárov spred bytovky 335 a poprosíme o kontajner na tetrapak pred bytovku
Starosta obce – na viac kontajnerov nemáme nárok, zvýšil sa ich vývoz z dvojmesačného
cyklu na mesačný. Preveríme rozmiestnenie týchto kontajnerov.
Marián Žiak – unimobunka vedľa našej chaty, nedá sa tam spraviť krov? Vyzerá to špatne a aj
unimobunke by to pomohlo.
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Starosta – nie je problém to dať niekomu spraviť, ale najlepšie by bolo keby si svojpomocne
TJ Tatran urobí brigádu, s materiálom pomôžeme. My ako obec podporujeme vždy dobrú
myšlienku, ale nie je v našich silách realizovať všetko len s pomocou zamestnancov obce.
Ľubica Fiová – poprosím o opravu mapy pri Jednote
Starosta obce – mapa bude onedlho hotová, už sa na tom pracuje, len je potrebné aj opraviť
konštrukciu, kde bola umiestnená.
Ján Nechala – už som to hovoril aj minule či sa počíta v pláne práce s našou ulicou
a chodníkom na ulici. Keď prší a autá tam stoja tam je problém prejsť. Urobili sa chodníky
v obci, ktoré aj možno nebolo treba. Ja neviem prečo to nechcete spraviť. Ja myslím, že
peniaze by nemali byť problém. Verím, že sa to spraví.
9. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ
bolo ukončené o 17:45 hod.
Overovatelia zápisu: Ing. arch. Sláva Dadová

______________________

Daniel Pisár

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
22.04.2021
Uznesenie č. 162/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fiová a PhDr. Denisa Laurová
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. arch Slávu Dadovú a Daniela Pisára
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 163/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 154-161/2021.
Uznesenie č. 164/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 22.04.2021.
Uznesenie č. 165/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020.
Uznesenie č. 166/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Kúpnu zmluvu o predaji majetku
obce o výmere 118 m², za kúpnu cenu 3,32 Eur/m², spolu 391,76 Eur, do výlučného
vlastníctva Jozefa Barborku, Hornokamenčianska 158/4, Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 167/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od nájomnej zmluvy dohodou, byt č. B1 v
bytovom dome súpisné číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, nájomníkov
Miroslava Sládka a Lenky Sládkovej.
Uznesenie č. 168/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. B1 v bytovom dome súpisné
číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, žiadateľke Dominike Šúnikovej, bytom
Na Papiereň 336/77, Kamenec pod Vtáčnikom, od 1.5.2021 do 30.04.2024.
Uznesenie č. 169/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zmluvu o zriadení bezodplatného
vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov obce
Kamenec pod Vtáčnikom ako povinného z vecného bremena, na pozemky: "C" číslo 619/4,
620/2,1395/128,1395/127,1395/114,1395/113,1395/112, 1395/111, 1395/110, 1395/109,
1395/122, 1395/123, 1395/124, 1395/125 a 1395/126, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, k.
ú. Kamenec pod Vtáčnikom, umožniť právo prechodu pešo, osobným a nákladným autom,
v prospech oprávnených z vecného bremena Filipa Lašáka a Niny Jánoškovej, bytom Na
Kopaničky 375/28, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, na dobu neurčitú. Vecné bremeno sa
zriaďuje za účelom vydania stavebného povolenia a výstavby rodinného domu na p. č. C-KN
1395/135, LV 2266, neslúži a nie je zriadené na vybudovanie inžinierskych sietí.
Uznesenie č. 170/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho
v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. E-KN č. 91/1 (C-KN 440) – ostatná plocha,
o výmere 3 663 m², evidovaného na LV č. 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, obce
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Kamenec pod Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo
umiestnenia inžinierskych sietí a vykonanie ich údržby, opravy a rekonštrukcie. Budúci
oprávnení z vecného bremena – Martin Kňaze, bytom Súbežná ulica 153/21, 971 01 Prievidza
a Jana Janovičová, bytom Košovská cesta 63/8, 971 01 Prievidza, plánujú realizovať
rekonštrukciu, prestavbu a prístavbu rodinného domu v rozsahu zameranom porealizačným
geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 154-161/2021

Uznesenie č. 154/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. arch. Sláva Dadová a Ing. Ján Vojdáš
b) určilo overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 155/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 137-153/2020.
Uznesenie č. 156/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 23.02.2021.
Uznesenie č. 157/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 149/2020 zo dňa
15.12.2020. (Prevod Ondrej Mojžiš, zlé číslo parcely)
Uznesenie č.158/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schválilo prevod majetku
obce, LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere
17 794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 54/2019-PD
vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO:
47324317, dňa 21.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym
odborom dňa 02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne: novovytvorené parcely číslo C KN
1012, výmera 73 m², záhrada, parcely C KN 1013/5, výmera 77 m², zastavaná plocha a C KN
1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech: Ondrej Mojžiš a manželka Daniela
Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 159/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo kúpnu zmluvu o predaji
pozemkov obce o výmere 242 m², za kúpnu cenu spolu 803,44 €, kupujúci: Ondrej Mojžiš
a manželka Daniela Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod
Vtáčnikom.
Uznesenie č. 160/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer predaja pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. E-KN 191/1 , druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 10 m² v prospech: PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Na Papiereň 317/39, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
prístupovú cestu k pozemku žiadateľa. Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na
svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku bude spresnená podľa
novovytvorených parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad
do príslušného katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 161/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schválilo prevod majetku obce
podľa geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o.,
J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, dňa 09.02.2021, úradne overeným
Okresným úradom Prievidza, dňa 12.02.2021, pod č. 110/21, nasledovne: novovytvorené
parcely C-KN 1018/1 o výmere 56 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie a C-KN
1018/2 o výmere 62 m², druh pozemku – záhrada, ktoré boli odčlenené z parcely E-KN 191/1, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 17 794 m², zapísanej na LV č. 1758,
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom v prospech: Jozef Barborka, Hornokamenčianska
158/4, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša
kupujúci.
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Príloha č. 2
Správa starostu obce o činnosti

Posledná správa starostu obce bola podaná dňa 23.02.2021. Kultúrno - spoločenské akcie sú
na základe rozhodnutia štátnych orgánov stále pozastavené a doterajší priebeh pandemickej
situácie zrejme ovplyvní aj akcie nasledujúce, resp. budú prezentované len formou
rozhlasových relácií.
Obec s výnimkou 1 týždňa testovala každý víkend. Z výsledkov, ktoré uvádzam, je zrejmé, že
situácia sa pomaly začína dostávať do „normálu“ a bude záležať naozaj len na nás, aby sme
svojim konaním a správaním tento status zachovali, resp. ešte vylepšili. Tu sú výsledky
testovania:
dátum
počet testovaných
počet pozitívnych
miera pozitivity v %
27.2.
664
5
0,75
6.3.
696
3
0,43
13.3.
724
1
0,13
20.3.
688
0
0
27.3.
715
0
0
3.4.
750
2
0,26
10.4.
742
0
0
17.4.
728
0
0

-

-

Ďakujem obom testovacím tímom, zamestnancom a v neposlednom rade aj samotným
občanom za ich trpezlivosť a ochotu pri testovaní.
Z činnosti zamestnancov OcÚ:
V spoločenskom dome boli vymenené na východnej strane vchodové dvere do
kuchyne a okno na poschodí a zrekonštruovali sa schody a omietky na poschodie. Stará
svadobka bola oddrenážovaná, plánujeme ešte natrieť strechu. Rozširujeme kapacitu zberného
dvora a všetko bude oplotené novým plotom, aby bol zberný dvor izolovaný od okolitého
prostredia. Zvyšujeme intenzitu otvárania zberného dvora v jarných mesiacoch na 2x mesačne
a počet kontajnerov sa zvýšil zo 6 na 10ks. V budúcnosti by už teda nemali nastať
komplikácie s otváracou dobou ako aj kapacitou.
Prebehla jarná údržba ciest a chodníkov zametacou kefou a do konca mesiaca apríl
bude prebiehať ešte zber konárov zo zberných miest v obci.
Projekty:
Wifi pre Teba – verejné obstarávanie je na kontrole od decembra, očakávam do konca mája
jeho schválenie, nakoľko koniec realizácie je naplánovaný do konca tohto roka.
Rekonštrukcia Materskej školy – predpokladám podľa posledných informácií, že verejné
obstarávanie bude vyhlásené do 2 týždňov, aby sa cez prázdniny mohlo začať s jej
rekonštrukciou.
Cesta na Kopaničky – projekčná kancelária PROart ma ubezpečila, že na žiadosti o stavebné
povolenie pracuje
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Stavebné pozemky ulica Koncová – po porade s poslancami OcZ sa obec rozhodla tieto
ponúknuť na predaj stavebnému developerovi. Po upresnení špecifikácií bude všetko
zverejnené a prebehne súťaž na predaj predmetnej parcely
Na záver posledná informácia ohľadom sčítania obyvateľov. K 31.3. 2021 bolo v rámci
samosčítania sčítaných 93,27% obyvateľov čo predstavuje 1648. V nasledujúcich týždňoch
resp. mesiacoch v závislosti od vývoja pandemickej situácie prebehne pre nesčítaných
obyvateľov asistované sčítanie na kontaktnom mieste na OcÚ alebo prostredníctvom
mobilného asistenta.
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